
 

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO  
 

Jméno zaměstnance:        

Datum sjednání dohody:        

Pořadové číslo dohody:       

 
Účel:  
Tento dokument je určen výhradně k účelům vstupní instruktáže o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci pro nově 
nastupující zaměstnance. Instruktáž je považována za základní seznámení se zásadami bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví na pracovišti.  
 
Použité materiály:  

• Zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění (zákoník práce), Zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění (zákon o BOZP), 
další platné právní předpisy v oblasti BOZP (vyhlášky, nařízení vlády, technické normy apod.), vnitřní předpisy a 
dokumenty organizace 

 
Povinnosti zaměstnance: 

• dbát dle svých možností o svou vlastní bezpečnost a své zdraví i o bezpečnost a zdraví ostatních osob, kterých se 
bezprostředně dotýká jeho jednání případně jeho opomenutí 

• seznámit se a dodržovat vnitřní předpisy zaměstnavatele v oblasti BOZP (provozní řád pracoviště, areálu apod.) 

• seznámit se a dodržovat vnitřní předpisy zaměstnavatele v oblasti PO (požární poplachová směrnice, požární řád, 
evakuační plán) 

• seznámit se s povinnostmi a postupem zdolávání mimořádné události (požár, únik nebezpečné látky apod.) 

• seznámit se s kategorií jeho pracovního zařazení zejména s ohledem expozici rizikovým faktorům 

• vykonávat pouze činnosti, které jsou předmětem náplně jeho práce 

• při práci dodržovat stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, používat pracovní oděv 
a obuv a osobní ochranné pracovní prostředky, pokud mu byly zaměstnavatelem poskytnuty 

• přizpůsobit oděv a obutí pracovní činnosti tak, aby byl zajištěn jeho bezpečný pohyb po pracovišti a bezpečný výkon 
jeho pracovní činnosti 

• všechny spotřebiče, přístroje, nástroje, zařízení používat pouze dle návodu na obsluhu a údržbu a pouze k účelům, 
k nimž jsou určeny 

• neprodleně oznámit přímému nadřízenému jakékoliv závady zjištěné na pracovišti  

• podrobit se prohlídkám pracovně-lékařské péče  

• dodržovat přísný zákaz požívání a vnášení alkoholických nápojů a jiných omamných či návykových látek na praco-
viště zaměstnavatele a pohybovat se na pracovišti pod jejich vlivem 

• podrobit se orientačnímu vyšetření na přítomnost alkoholu a jiných omamných či návykových látek 

• dodržovat přísný zákaz kouření na pracovišti vyjma míst k tomu zaměstnavatelem určených 

• dodržovat přísný zákaz manipulace s otevřenými ohněm 

• dodržovat volný průchod a nesnižovat průchozí šířku všech komunikací určených pro pohyb osob, zejména jedná-
li se o únikové cesty z pracoviště 

• v případě umísťování a uskladňování materiálů a předmětů na pracovišti postupovat tak, aby instalovaný materiál 
či předměty neohrožovaly přítomné osoby pádem nebo sesutím, neznemožňovaly volný a bezpečný průchod pří-
padně jinak neohrožovaly bezpečnost (např. zamezení volného přístupu k hl. uzávěrům médií, ovládáním požárně 
bezpečnostních zařízení, omezení průchozí šířky komunikací apod.) 

• bezodkladně oznámit přímému nadřízenému každý pracovní či školní úraz  

• počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných 
spotřebičů 

• dodržovat přísný zákaz používání všech soukromých spotřebičů  

• dodržovat bezpečnou vzdálenost hořlavých materiálů (min. 0,80 cm) od elektrického osvětlení a jiných zdrojů tepla 



   

• seznámit se s umístěním hasicích přístrojů, nástěnných hydrantů a požárně-bezpečnostních zařízení na pracovišti, 
jsou-li instalovány 

• dodržovat trvale volný přístup ke všem hasicím přístrojům, nástěnným hydrantům a dalším požárně-bezpečnostním 
zařízením případně k jejich ovladačům 

• nepoškozovat a nezneužívat hasicí přístroje, nástěnné hydranty, případně další instalovaná požárně-bezpečnostní 
zařízení včetně bezpečnostních tabulek 

• dodržovat trvale volný průchod všemi únikovými východy   

• neprodleně oznámit vznik požáru na ohlašovnu požárů a přímému nadřízenému 

• neprovádět žádné práce, které by mohly vést ke vzniku požáru, bez patřičného oprávnění a souhlasu přímého 
nadřízeného 

• pokusit se uhasit zpozorovaný požár dostupnými prostředky požární ochrany (hasicí přístroje) 

• v případě zpozorování vzniku požáru a dovoluje-li to situace, odklidit z bezprostřední blízkosti požáru všechny hoř-
lavé a hoření podporující látky a materiály 

• v případě vzniku požáru a vyhlášení požárního poplachu postupovat dle pokynů přímého nadřízeného nebo osoby, 
která na základě pověření bude řídit evakuaci a zdolávání mimořádné situace 

• po dojezdu jednotky Hasičského záchranného sboru poskytnout na výzvu velitele zásahu osobní a věcnou pomoc. 

 

V Brně dne       
 
 
           

…………………………………………… 
podpis zaměstnance 


